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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pencapaian sasaran ekonomi yang kuat, peran pemerintah 

sebagai stabilisator perekonomian tidak dapat dilepaskan. Peran pemerintah 

dilakukan oleh dua lembaga tinggi negara yaitu Bank Indonesia (BI) dan 

Pemerintah Republik Indonesia (PRI) yang dilaksanakan oleh tim ekonomi 

yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Bank Indonesia (BI) secara 

umum bertugas sebagai stabilisator keseimbangan moneter dan pasar sektor 

keuangan di Indonesia khususnya perbankan. Tugas Bank Indonesia tersebut 

telah diamanatkan dalam UU No.23 tahun 1999 yang selanjutnya diubah 

dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dimana tujuan Bank 

Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin pada laju 

inflasi dan nilai tukar (kurs), sedangkan PRI bertugas meningkatkan dan 

mendorong aktivitas di sektor riil baik dari sisi permintaan dan penawaran. 

(Warjiyo, Perry  : 2004) 

Pengendalian laju inflasi dipandang sebagai upaya yang sangat penting 

karena inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat komplek, terutama 

berkaitan dengan dampak inflasi yang sangat luas dalam perekonomian 

makro. Burhanuddin Abdullah (2003:4) mengatakan bahwa, secara umum 

inflasi menyebabkan timbulnya sejumlah biaya sosial yang harus ditanggung 

oleh masyarakat. Pertama, inflasi menimbulkan dampak negatif pada 

distribusi pendapatan. Masyarakat golongan bawah dan berpendapatan tetap 



akan menanggung beban inflasi dengan turunnya daya beli mereka.  

Sebaliknya, masyarakat menengah ke atas yang memiliki aset-aset finansial 

seperti tabungan atau deposito dapat melindungi kekayaannya dari inflasi, 

sehingga daya beli mereka relatif tetap. Kedua, inflasi yang tinggi berdampak 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi sering 

diikuti oleh tingkat inflasi yang berfluktuasi, dimana dalam jangka panjang 

memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Disamping 

itu, inflasi yang tinggi yang merupakan cermin dari ketidakpastian nilai uang 

menyebabkan tingginya premi resiko (risk premium) di pasar keuangan yang 

menyebabkan pasar keuangan tidak efisien dan tingginya biaya pendanaan 

investasi yang kemudian berdampak negatif pada pertumbuhan. 

Secara teoritis, fluktuasi inflasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

bersumber dari sisi penawaran dan permintaan, namun pada kenyataannya 

tidak semua faktor-faktor tersebut dapat dikendalikan oleh Bank Indonesia 

sebagai pemegang otoritas moneter. Faktor-faktor yang berasal dari sisi 

permintaan agregat sajalah yang dapat dikendalikan Bank Indonesia secara 

efisien melalui kebijakan moneternya. Kebijakan moneter tersebut meliputi 

instrumen operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, diskonto, moral 

suasion dan pinjaman secara selektif. Sementara itu, faktor yang berasal dari 

sisi penawaran agregat lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan sektor riil, 

perdagangan, serta kebijakan lain yang seringkali gagal dikendalikan oleh 

Bank Sentral, sebagai contohnya adalah kenaikan harga BBM, kenaikan 



harga tarif dasar listrik (TDL), tarif telepon, distribusi tidak lancar,  bencana 

alam, dll. (Warjiyo, Perry  : 2004) 

Salah satu dampak terhebat krisis moneter adalah terjadinya tekanan 

laju  inflasi yang mengganggu kestabilan perekonomian negara yang terkena 

krisis tersebut. Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Tenggara 

sejak tahun 1997 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

laju inflasi di kawasan ini. Tahun 1998 Indonesia mengalami "Significant 

deteronation", laju inflasi meningkat cepat seiring melemahnya nilai tukar 

rupiah. Sementara itu kebutuhan dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat 

baik domestik maupun internasional meningkat tajam, sehingga berpengaruh 

terhadap perekonomian. Ekonomi Indonesia mengalami penurunan sangat 

signifikan yaitu sebesar -13,0 persen (tahun 1998). Pada saat krisis ekonomi 

melanda negara-negara ASEAN, tingkat inflasi mengalami peningkatan. 

(Sasana, Hadi: 2004) 

Besarnya peningkatan tingkat inflasi di Indonesia adalah yang paling 

tajam di antara  negara-negara di Asia Tenggara yang terkena krisis moneter. 

Rata-rata tahunan tingkat inflasi di Indonesia adalah 58 % pada tahun 1998, 

puncaknya mencapai level 79 %. Setelah jatuh pada tingkat yang relatif 

rendah di awal tahun 2000, tingkat inflasi mulai naik di akhir tahun 2000 dan 

berada pada kisaran 12 – 15 % di akhir tahun 2001. Jika  dibandingkan 

dengan tingkat inflasi akut yang terjadi pada beberapa negara di kawasan 

Amerika Latin pada waktu yang sama, tingkat inflasi di Indonesia masih 

tergolong relatif sedang. Akan tetapi untuk sebuah negara yang notabene 



telah sukses memelihara tingkat inflasi tahunan pada level single digit, 

peningkatan harga umum di tahun 1998 adalah inflasi yang paling buruk 

yang dialami Indonesia pada 30 tahun terakhir. (Khalwaty, Tajul : 2000) 

Tabel 1.1 Laju Inflasi Negara Indonesia Per Kwartal 
Tahun 1990 – 2001 (%) 

1990 1991 1992 
Mar.  1.5 Mar.  1.1 Mar.  1.4 
Jun.  3.3 Jun.  3.6 Jun.  1.7 
Sep.  3.3 Sep.  7.5 Sep.  0.6 
Des.  1.4 Des.  9.5 Des.  6.44 

1993 1994 1995 
Mar.  6.44 Mar.  3.71 Mar.  3.04 
Jun.  6.97 Jun.  4.59 Jun.  2.34 
Sep.  8.24 Sep.  7.38 Sep.  1.41 
Des.  9.77 Des.  9.24 Des.  1.85 

1996 1997 1998 
Mar.  3.26 Mar.  1.96 Mar.  25.13 
Jun.  0.77 Jun.  2.54 Jun.  46.55 
Sep.  0.91 Sep.  5.37 Sep.  75.47 
Des.  1.53 Dec.  11.05 Des.  77.63 

1999 2000 2001 
Mar.  4.08 Mar.  -1.1 Mar.  10.6 
Jun.  2.73 Jun.  2.1 Jun.  12.11 
Sep.  0.02 Sep.  6.8 Sep.  13.01 
Des.  2.01 Des.  9.4 Des.  12.55 

Sumber : Bank Indonesia. 

Menurut Mundell (2000), kestabilan kondisi moneter suatu negara 

tergantung pada tingkat komitmen bank sentral terhadap penetapan sasaran 

kebijakan moneter. Bank sentral mempunyai tiga kemungkinan sasaran 

kebijakan esensial: 

1. Menetapkan pertumbuhan uang primer (base money). 

2. Menetapkan target tingkat inflasi. 



3. Menetapkan target tingkat nilai tukar (exchange rate). 

Alternatif pilihan terhadap tiga kebijakan ini tergantung pada keadaan 

suatu negara terhadap perekonomian dunia dan tingkat inflasi dunia. 

Penetapan pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat (growth of 

the money base) diperlukan suatu negara yang mengalami hiperinflasi. 

Selanjutnya, penetapan target tingkat inflasi adalah instrumen kebijakan 

untuk mencapai kestabilan perekonomian makro bagi suatu negara dengan  

tingkat inflasi di bawah 15%. (Mundell, 2000) 

Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang-barang secara 

umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi 2 

macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari permintaan (demand-pull 

inflation) dan tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran (cost-push 

inflation). Inflasi dari sisi permintaan timbul apabila permintaan agregat 

meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, 

menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan 

agregat. Sedangkan inflasi dari sisi penawaran adalah inflasi yang 

diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi atau 

penggunaan sumber daya yang kurang aktif (Samuelson dan Nordhaus, 1995: 

324). Dalam hal ini BI hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan inflasi 

dari sisi penawaran (musim kemarau panjang, bencana alam, distribusi tidak 

lancar, dsb) sepenuhnya berada di luar pengendalian Bank Indonesia. Oleh 

karena itu, untuk mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan 



stabil, diperlukan kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, 

baik pemerintah maupun swasta. 

Berdasar uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis kausalitas 

antara Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi. Oleh karena itu penulis 

mengambil judul “KAUSALITAS JUMLAH UANG BEREDAR 

TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1977 – 2007. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana pola kausalitas antara 

jumlah uang beredar dengan inflasi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah variabel jumlah uang beredar berpengaruh 

terhadap variabel inflasi. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel jumlah uang beredar tidak 

berpengaruh terhadap variabel inflasi. 

3. Untuk mengetahui kesalahan prediksi akhir dengan keberadaan hubungan 

equilibrium jangka panjang antara jumlah uang beredar dan inflasi. 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang 

telah diperoleh di bangku kuliah. 

2. Dalam bidang akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang inflasi. Serta mengetahui hubungan antara jumlah uang 

beredar dengan inflasi. 

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

ekonomi. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak lain. Adapun 

sumber data penelitian ini berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS), Bank 

Indonesia dalam rentan waktu 1977 – 2007, serta sumber lain yang 

terkait. 

2. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan uji kausalitas Granger dengan 

menggabungkan konsep-konsep kausalitas Granger dengan penentuan 

final prediction error (FPE) yang dikenalkan oleh Akaike (1969) untuk 

mendapatkan waktu kelambanan maksimal yang optimal. Pada dasarnya 

hubungan kausalitas antar dua variable ekonomi, tidak secara pasti 



ditentukan oleh teori, tetapi lebih ditentukan oleh hasil analisis uji 

kausalitas. 

Secara khusus uji kausalitas granger memiliki kelemahan antara lain 

sebagai berikut : 

a) Hasil uji ini sangat dipengaruhi oleh lag maksimal yang digunakan. 

b) Lag maksimal ditentukan secara sembarang. 

c) Lag maksimal untuk kedua variable yang di uji harus seragam. 

Padahal ada kemungkinan terjadi hubungan kausalitas antar dua 

variabel tidak terjadi pada lag maksimal yang sama. 

Uji final prediction error pada dasarnya mengasumsi salah satu 

kelemahan utama uji granger yaitu berkaitan dengan penentuan lag 

(kelambanan waktu). 

Metode analisis kausalitas FPE untuk mengetahui kausalitas antar 

dua variabel, maka variabel X dan Y ini diformulasikan sebagai berikut 

(Wahyudin dan Widatik,2004:111-132): 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB  I :   PENDAHULUAN 



Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan   

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan 

penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan jumlah uang 

beredar dan inflasi, beserta hubungannya. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang data dan sumber data. Metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, metode analisis data. 

 

 

BAB IV  :  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi data, analisa data, hasil analisa dan 

pembahasannya. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

perlu unutuk disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


